
- Kérem, röviden foglalja össze mit is je-
lent a közbeszerzés?
- Leegyszerűsítve közbeszerzésnek ne-
vezzük azokat a különböző típusú be-
szerzéseket (árubeszerzés, szolgáltatás-
vétel, építés, tervezés, stb.), amelyeket a 
közbeszerzési törvényben meghatározott 
feltételek szerint folytatnak le. A közbe-
szerzés lényege: a beszállító megbízott 
vagy vállalkozó versenyeztetéssel történő 
kiválasztása.
- Kik kötelesek közbeszerzést lefolytatni?
- A közbeszerzésekről szóló törvény meg-
határozza azon szervezetek körét, melyek 
bizonyos értékhatár fölötti beszerzései-

ket közbeszerzés útján kötelesek elvégez-
ni. Alapjában véve azon szervezetekről 
van szó, melyek elsősorban állami vagy 
uniós pénzből gazdálkodnak. Az önkor-
mányzatok közbeszerzés lefolytatására 
kötelezettek valamennyi olyan beruhá-
zásnál, amely meghaladja a közbeszerzé-
si értékhatárt. Az önkormányzatoknak a 
legkülönfélébb beruházások esetében kell 
közbeszerzést alkalmazniuk. Az uniós pá-
lyázataikat illetően pedig ilyenek lehetnek 
a regionális operatív programok pályáza-
tai, vagy az ÚMVP-313-turisztikai tevé-
kenységek ösztönzése és az ÚMVP-321-vi-

déki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások pályázati konstrukciók.
- Mikor kell egy vállalkozónak közbe-
szerzést lebonyolítania?
- A közbeszerzési törvény alapján kell 
eljárniuk a gazdálkodó szervezeteknek, 
egyéni vállalkozóknak is, ha az adott be-
ruházás költségének több mint felét állami 
vagy uniós támogatásból kívánják megva-
lósítani. Általában a pályázatok előírják a 
közbeszerzés lebonyolításának kötelezett-
ségét, vagy hivatkoznak a közbeszerzési 
törvény szükségszerű alkalmazására. 

- Milyen típusú eljárások vannak?
- A különböző eljárás típusok alkalma-
zására elsősorban értékhatártól függően 
kerül sor. A jelenlegi magyarországi sza-
bályozás szerint, amennyiben az árube-
szerzés vagy szolgáltatás értéke 8 millió 
forintnál, építési beruházás esetében 15 

Közbeszerzési Kötelezettség 
az Új Magyarország VidéK
fejlesztési PrograM 
Pályázatainál

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kiadványa | I. évfolyam I. szám | 2007.

Közbeszerzési kötelezettség az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ese-
tében eddig nemigen fordult elő. Ám, az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program 2007-ben meghirdetett ÚMVP-121.2-állattartó telepek korszerűsí-
tése – már elbírálás alatt álló – pályázati konstrukció és a 2008-ban kiírásra 
kerülő ÚMVP-121.1-növénytermesztés és kertészet korszerűsítése pályázati 
konstrukció esetében az elnyerhető támogatási hányad meghaladhatja a be-
ruházás teljes költségének felét. Ezért a nyertes pályázók, a fejlesztéshez 
kapcsolódó beszerzéseknél, közbeszerzési eljárás lefolytatására lesznek 
kötelezettek. Melyek a közbeszerzéssel kapcsolatos legfontosabb tudniva-
lók? A pályázóknak milyen típusú és időtartamú eljárásra kell felkészülni-
ük? A közbeszerzés, a fejlesztés megvalósítása és a támogatás folyósítása 
hogyan függ össze? Milyen teendőik vannak a pályázóknak, mikor lássanak 
neki a közbeszerzés megszervezésének, kihez forduljanak, és milyen költ-
ségekkel számoljanak? Ezekről kérdeztük Dr. Polányi Tamást, az AVHA Kft. 
közbeszerzési szakértőjét.
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millió forintnál kevesebb, nem kell közbe-
szerzést lefolytatni. Árubeszerzésnél 8 és 
30 millió, szolgáltatás esetén 8 és 25 millió 
forint között – építés esetén 15 és 90 mil-
lió forint között – egyszerűsített eljárást 
lehet lefolytatni, figyelembe véve a tör-
vényben meghatározott esetleges egybe-
számítási kötelezettségeket. Ezen eljárás 
típus mind időben, mind adminisztráció-
ban kevesebb terhet ró az ajánlatkérőre. A 
fent említett értékhatárok felett már nyílt 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Itt 
is megkülönböztetünk nemzeti és uniós 
értékhatárokat, melyektől függően változ-
nak az eljárással kapcsolatos feladatok.
- A közbeszerzés mennyi idővel tolja el a 
beruházás megkezdését?
- Ez az eljárás típusától függ. Az egysze-
rűsített közbeszerzési eljárások esetén 
minimálisan három hétről beszélünk, de 
a nemzeti, illetve uniós értékhatárt elérő 
eljárások esetén – a beszerzés típusától 
függően – legalább 2-3 hónapos eljárási 
idővel kell számolni.
- Mire kell felkészülni az állattartó te-
lepek korszerűsítését célzó pályázatok 
nyerteseinek vagy a később hasonló felté-
telű pályázatokra jelentkezőknek?
- Az ÚMVP pályázatok, így az állattartó 
telepek korszerűsítését tartalmazó pro-
jektek esetében nagy valószínűséggel kü-
lönféle közbeszerzési eljárások alkalma-
zására kell a pályázóknak felkészülniük. 
A közbeszerzés lebonyolítását idejekorán 
elő kell készíteni, mert az esetleges késle-
kedés a fejlesztés megvalósítását, illetve 
a támogatások folyósítását is nagymér-
tékben késleltetheti, ha a pályázati pro-
jekt pénzügyi elszámolása és a támogatás 
igénylése nincs összhangban a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 

alkalmazott elszámolási időszakkal. Az 
önkormányzatok már számos a közbe-
szerzéssel kapcsolatos problémával talál-
koztak, de az agrárvállalkozók még nem, 
hiszen az 50% feletti pályázati támogatás 
nem volt jellemző. Most viszont például 
az állattartó pályázatokon résztvevőknek, 
erre oda kell figyelniük, meg kell tervez-
niük a közbeszerzési folyamatot is. És jó, 
ha ezt még a támogató határozat előtt, 
praktikusan a befogadó nyilatkozat kéz-
hez vételekor megkezdik. Másképp sok 
problémával fognak szembesülni.
- Mivel jár, ha a pályázó „elfelejti” lebo-
nyolítani a közbeszerzési eljárást?
- A közbeszerzési eljárás elmulasztása 
vagy nem megfelelő lebonyolítása – a tör-
vényben meghatározott bírság mellett – a 
támogatás visszavonását eredményezi. A 
közbeszerzési eljárás késedelme pedig, a 
projekt csúszását okozhatja, amely többlet 
ráfordításokkal, veszteségekkel járhat. 
- Mit tanácsos tehát tennie a pályázónak, 
ha közbeszerzést kell lebonyolítania?
- A projekt jogszabályszerű megvalósí-
tása érdekében mindenképpen javasolt 
közbeszerzési tanácsadó igénybe vétele a 

lebonyolítás során, ezért a legfontosabb, 
hogy keressék meg azon személyt vagy 
szervezetet, akik ebben segítséget tudnak 
nyújtani. A zökkenőmentes eljárás min-
deneképpen közbeszerzési és jogi szakér-
tőt igényel. 
- Milyen költségei lehetnek a közbeszer-
zésre kötelezett pályázónak, és azok mi-
kor merülnek fel?
- A közbeszerzési piacon széles skálán 
mozognak a közbeszerzési tanácsadási dí-
jak, melyek függnek a lebonyolítandó el-
járás és a beszerzés típusától. Általánosan 
elfogadott dolog, hogy ez a díj a beszerzés 
értékéhez mérten 0,5-2% között mozog, 
amely a projekt nagyságával egyidejűleg 
csökkenő arányú. A legtöbb tanácsadó 
az eljárás lebonyolítása után, a szállítási  
szerződés megkötéskor kéri a tanácsadói 
díjat. Fontos megjegyezni, hogy az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program érin-
tett pályázatainál, így az állattartó telepek 
korszerűsítése esetében is, a közbeszerzési 
eljárás költségei a támogatott beruházási 
költségek között elszámolhatóak.

Közbeszerzési tanácsadás.

Állattartó telepek korszerűsítésére 2007-ben adott be pályázatot?

Tudja-e, hogy közbeszerzésre kötelezett abban az esetben:
Ha a beruházás összköltségének több,  mint 50%-át a támogatásból finanszírozza és a beruhá-
zási értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt?  
Egyszerű eljárás árubeszerzésnél 8-30 millió Ft, szolgáltatásnál 8-25 millió Ft, illetve építésnél 
15-90 millió Ft  között.
Az eljárás közbeszerzési és jogi szakértőt igényel.

Érdeklődni lehet az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél:

kék számon: 06-40/200-771 ■ faxon: 06-1/373-8455 ■ e-mail címen: avhgatanacsadas@avhga.hu 
Honlap: www.avhga.hu

Élénk pályázói aktivitás az állattartó  
telepek korszerűsítésére

Az „Állattartó telepek korszerűsítése” (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program - Kód-
szám: 121.2) pályázati jogcím esetében, a kérelmezett támogatások nagy volumenére te-
kintettel, azok elbírálása még most is tart. Várhatóan 2008. február végéig lezajlik ez a 
folyamat. A 2007. évi első pályázati körben majd 1000, a másodikban pedig közel 1300 
gazdálkodó folyamodott támogatásért. A nyertes pályázati projektek pénzügyi elszá-
molására, a támogatás igénylésére és folyósítására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal által alkalmazott elszámolási időszakok szerint kerül sor. A támogatási hányad 
50 százalékot meghaladó szintje miatt az állattartó telepek korszerűsítését tartalmazó 
projektek nagy részénél közbeszerzési eljárásra kell a pályázóknak felkészülniük
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farMgyaKornoKi PrograM
Az agrár- és élelmiszerágazat verseny-
képességének erősítése céljából nagy 
szükség van arra, hogy a fiatal magyar 
mezőgazdasági szakemberek is külföldi 
szakmai tapasztalatokra tegyenek szert. 
Ennek egyik módja a nemzetközi gyakor-
nokprogramokban való részvétel.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium (FVM) megbízásából az 
FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet (FVK VKSZI) évek óta 
foglalkozik a fiatal mezőgazdasági szak-
emberek külföldi szakmai gyakorlatának 
megszervezésével. Az FVM VKSZI szer-
vezésében a következő országokba lehet 
eljutni gyakornokként: Amerikai Egye-
sült Államok, Egyesült Királyság, Német-
ország, Dánia, Hollandia, Franciaország, 
Svédország és Svájc. 
A gyakornoki program célja:
–  külföldi szakmai gyakorlat- és tapaszta-

latszerzés,
–  korszerű mezőgazdasági technikák és 

technológiák megismerése,
–  családi gazdaságok és más mezőgazda-

sági vállalkozások működésének tanul-
mányozása,

–  tapasztalatszerzés az EU gazdaságairól,
–  az idegennyelv-tudás fejlesztése, tökéle-

tesítése,
–  szakmai nyelv elsajátítása,
–  más nemzetek kulturális értékeinek, 

az emberek gondolkodásmódjának és 
mentalitásának megismerése,

–  kapcsolatépítés,
–  a vidékfejlesztés, a vidéki életmód lehe-

tőségeinek megismerése,

–  a mezőgazdasági támogatások, pályáza-
tok formáinak vizsgálata.

A gyakornoki program résztvevői:
18 és 30 év közötti, független családi ál-
lapotú, szakmai gyakorlattal rendelkező, 
illetve agrár szakképző intézményben 
tanuló fiatalok jelentkezhetnek a gyakor-
nokprogramban való részvételre.
A program főbb tartalmi elemei:
A gyakornokok – érdeklődési területük-
nek megfelelően – az agrárágazat külön-
böző szakterületein alapvetően fizikai 
munkát végeznek. Megkülönböztetett 
helyzetüknél fogva azonban nem szezo-
nális bérmunkások, hanem gyakornokok, 
s így biztosított számukra a gazdaság tel-

jes tevékenységére való rálátás, részesei a 
család és a gazdaság (farm) mindennapi 
életének, és lehetőségük van különböző 
oktatási programokban való részvételre 
is. A program időtartama 3-19 hónapig 
terjedhet, amely a fogadó ország (szerve-
zet) által biztosított szakmai tartalomtól 
függően változik. A gyakornokok mun-
kájukért általában ingyenes szállást és 
ellátást, valamint programonként eltérő, 
meghatározott összegű, illetve a munka-
tevékenységtől függő mértékű zsebpénzt 
is kapnak. Az elhelyezés többnyire a fo-
gadó családoknál, a gazdaságokban, vagy, 
külön térítés ellenében, bérelt lakásokban 
történik.

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által bizto-
sított forrás terhére meghirdetésre került a 
„Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesz-
tési Hitelprogram. A program keretében 
hitelfelvételre jogosultak a nyilvántartás-
ba vett, vagy a hitelkérelem benyújtásáig 
regisztrációs szám iránti kérelmet benyúj-
tott agrár mikro, kis- és közepes vállalko-
zások (kkv-k).
A hitelprogram keretében finanszírozható 
hitelcélok:
– a mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállítása céljából:
	 •	végrehajtott	beruházások,

	 •		ingatlanok	építése,	megvásárlása,	
fejlesztése,

	 •	gépek	és	berendezések	vásárlása,
	 •	számítógépes	szoftverek	vásárlása,
	 •		nem	építési	célú	földvásárlás	a	beru-

házás költségének legfeljebb 10 szá-
zalékáig,

	 •		beruházásokhoz	 kapcsolódó,	 akti-
válható költségek finanszírozása,

–  a fiatal mezőgazdasági termelők tevé-
kenységének megkezdéséhez szükséges, 
a mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállítása céljából megvalósított beru-
házások,

– agrárhitel a mezőgazdasági kkv-k tőke-
helyzetének erősítésére,
–  projekt kiegészítő hitel a mezőgazdasá-

gi termékek elsődleges előállítását célzó 
fejlesztő beruházásoknál az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Programban (a 
továbbiakban: ÚMVP) meghirdetett 
pályázatok finanszírozására.

A hitelprogram keretében felvett hitelek-
hez a kkv-k igénybe vehetik az Agrár-Vál-
lalkozási Hitelgarancia Alapítvány által 
nyújtott kezességvállalást.

a „siKeres Magyarországért” 
agrár fejlesztési HitelPrograM
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A budapesti vásárközpontban, az Utazás 
kiállításon lehetetlen volt nem észre venni 
Szegedi Károlyék standját, mert folyama-
tos sor állt előtte. Mindenki igyekezett 
vásárolni a gyönyörű füstölt tarjából, 
sonkából, kolbászból. Nyáron a különféle 
idegenforgalmi rendezvényeken, köztük 
a Művészetek Völgyében is a legnépsze-
rűbbek között vannak. Állandó elárusító 
helyet üzemeltetnek a monori piacon, s a 
háztól is lehet vásárolni. 
A ma már sikertörténetnek számító vál-
lalkozás – mint annyi más – egykoron a 
sikertelenségből, kényszerből indult. 
– A nyolcvanas évek végén, amikor még 
kétjegyű szám volt a sertés ára – mondja 
Szegedi Károly – 18 forintot ajánlottak a 
hízó kilójáért, ami bizony akkor nagyon-
nagyon kevés volt. Nem akartam negyven 
hízót ennyiért odaadni. Mi tévők legyünk? 
Apósom azt mondta, nincs más megoldás, 
inkább adjuk el húsban. A feleségem is, én 
is megkérdeztem az ismerősöket, mun-
katársakat, ki mennyi kolbászt, sonkát, 
szalonnát venne, ha mi készítenénk el. 
Összeírtuk, s így vágtuk le a sertéseket. 

Igencsak meglepődtünk, amikor láttuk, 
hogy mennyi pénzt kaptunk a sertésekért, 
többszöröse volt a felvásárlási árnak. 
Végül is így indult a vállalkozás. A házban 
kialakítottak egy kis feldolgozó helyisé-
get, s az addig elektromos szerelő családfő 
pedig beiratkozott az iskolába, s megsze-
rezte a hentes szakmunkás bizonyítványt. 
Árusítottak a kispesti piacon, majd ké-
sőbb a közelebbi monori piacon béreltek 
helyet. Sok gondjuk volt a hatóságokkal, 
mert a szabad pulton való árusítás, szó, 
ami szó, nem felet meg a higiéniai előírá-
soknak. Akkor egy kis pavilont vásárol-
tak. Ma már egy mindennel felszerelt, a 
legkorszerűbbnek mondható húsáru bolt-
ban fogadják a vásárlókat.
– Sokan állítják, hogy az emberek vá-
sárláskor csak az árat nézik – mondja 
Szegediné – ezzel szemben én azt tapasz-
talom, hogy a jó minőségű élelmiszerért 
nem sajnálják a pénzt. Amíg mondjuk a 
boltban 800-1000 forint egy kiló sonka, 
addig tőlünk 2000 forintért viszik a füstölt 
házi sonkát. Mi azzal nyerünk, hogy saját 
receptek szerint, kiváló minőségű, egyedi 

termékeket állítunk elő, éppen úgy, mint 
az Európai Unió hasonló kisvállalkozói. 
Szoktuk mondani, hogy a vállalkozói 
mókuskerékből nem lehet kiszállni. 
Szegediéknél is egyik döntési helyzet hoz-
ta a másikat, pénz után, újabb pénzt kellett 
a vállalkozásba tenni. Minden bevételü-
ket visszaforgatták. Egész család helyzetét 
meghatározó komoly döntés volt, amikor 
nem adták oda a hízókat a felvásárlónak, 
a biztos állás helyett a bizonytalan vál-
lalkozói létet választották. És máris jött 
a második döntési helyzet: a boltot kor-
szerűsítsék, vagy egy kis feldolgozót épít-
senek? Először a boltot korszerűsítették. 
Sürgető volt a húsüzem építése is. Bár a 
kis húsfeldolgozó mindenben megfelelt a 
követelményeknek, de az udvar egyik vé-
gében van a füstölő, a másikban az abáló, 
mint amikor már meglévő helyiségekben 
kényszerül az ember valamit kialakítani. 
Ahogyan nőtt a termelés, egyre inkább 
gátló tényező lett a szétszórtság. Vagy ma-
radnak a régi szinten, vagy a további nö-
vekedéshez elengedhetetlen egy korszerű 
kis húsüzem építése. Természetesen ez 
utóbbi mellett döntöttek. Mintaszerű, az 
uniós előírásoknak mindenben megfelelő 
üzemet terveztettek. Ahogy jött a bevétel, 
úgy épült a 80-100 millió forint értékű be-
ruházás. 
– Mindent saját erőből fejlesztettünk 
– mondja Szegedi Károly. – Lépésről, lé-
pésre, ahogyan a pénzünk engedte. Persze 
könnyebb lett volna hitellel és pályázattal, 
de sajnos igen rossz tapasztalataink vol-
tak. A kezdetekkor, amikor még eléggé já-
ratlanok voltunk, megkeresett bennünket 
egy „pályázati szaktanácsadó” cég képvi-
selője. Ígért mindent, sikert, pénzt, felvet-

Az év elejétől pénzügyi vállalkozásként tevékenykedik az  
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2008. január 1-jétől 
pénzügyi vállalkozásként végzi tevékenységét. A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete 2007. december 20-án keltezett határozata alapján 

engedélyezte, hogy az Alapítvány ez évtől pénzügyi vállalkozásként 
működjön, Az Alapítvány új üzletszabályzatának megfelelően üzletsze-
rűen, magas szintű pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez a hitel-

intézetek számára. Az Alapítvány pénzügyi vállalkozássá válása miatt, 
tanácsadási tevékenységét 2008-tól a kizárólagos tulajdonában levő 

AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi.

Az Európai Unió régi tagállamaiban a vidéki kisvállalkozók jó szimattal rá-
éreztek a közvetlen értékesítésben rejlő lehetőségre, amikor is a gazda nem 
a feldolgozó iparnak alapanyagként értékesíti, hanem helyben dolgozza fel 
a termékét, s közvetlenül adja el a fogyasztónak. Nyitott gazdaudvarok, 
gazdaboltok, gazdapiacok hálózata, a falusi turizmus rendszere épült erre a 
tevékenységre. Nálunk mindez még most van kibontakozóban, a vállalkozók 
sokat várnak a megnyíló európai uniós pályázatoktól, s a hazai támogatá-
soktól. Riportunk hőse is saját erőből küzdötte fel magát sikeres vállalko-
zóvá, ám a továbblépéshez szükség van támogatásra, pályázati, pénzügyi 
tanácsadásra. Úgy érzi, javára változik a gazdasági klíma.
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te az előleget a pályázat írására, s az óta 
sem láttuk. Ezek után mire gondoljunk?! 
Nekünk nincs időnk, meg nem is értünk 
a pénzügyi, pályázati dolgokhoz, azt meg 
már nem mertük megkockáztatni, hogy 
újra így járjunk. 
– Halljuk, meg olvassuk, hogy a közeljö-
vőben nyílik lehetőség az élelmiszer-fel-
dolgozás fejlesztésére pályázni. Európai 
uniós és hazai pénzek is rendelkezésre áll-
nak. Bizony szükség lenne rá, mert itt van 
ez az új üzem, kellenének bele a korszerű 
gépek, meg a régieket is cserélni kellene. 
Egy új kutter 80 millió forint, az üstökért 
is tízmilliókat kérnek. De csak olyan ta-
nácsadó, pályáztató céggel mernénk kez-
deni, amelyiknél garancia van arra, hogy 

tisztességesen elkészítik a pályázatot, fi-
gyelemmel kísérik a megvalósulást és el-
látnak szaktanáccsal is. 
– Örömmel hallottuk, hogy az Európai 
Unió támogatja a falusi turizmus fejlesz-
tését. Ha a húsüzem beállt, mi a falusi 
vendéglátásban látnánk a további lehe-
tőségeket. Itt ez a kétszintes ház, amit a 
gyerekeinknek építettünk, de mindegyik 
máshol lakik, így hat szoba áll üresen. 
Gondoltuk valami panzió félét nyitnánk, 
a vendégeket, hazaiakat, külföldieket, pél-
dául disznótoros programra látnánk ven-
dégül, esetleg meg is vehetnének egy-egy 
hízót, amit az ő ízlésüknek megfelelően 
készítenénk el. Valami ilyesmi formálódik 
itt a környéken, mert az egyik Leader cso-
port vezetője megkeresett, hasonló elkép-
zeléssel. Csak akkor tudunk tovább lépni 
ezen a téren is, ha európai uniós, illetve 
hazai támogatáshoz jutunk. Most tájéko-
zódunk, és várjuk a tavaszt.

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
valamennyi vidéki  kis-, és közepes vállalkozás, családi gazdálkodó,  őstermelő, számá-
ra nyújt készfizető kezességet, melyet az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intéz-
mények igényelhetik a belföldi vállalkozással kötött szerződéseikhez.

Alapítványi kezesség funkciói: ■ hitelképesség növelése, ■ hitelhez jutási feltételek javítása, ■ pénzügyi életképesség biztosítása.

Alapítvány készfizető kezessége igényelhető: ■ Kölcsön/hitel- ; ■ Bankgarancia-; ■ Lízing-; ■ Faktoring szerződéshez.

Kezességvállalás kondíciói:
 ■ Kezességgel biztosított összeg: Maximum 800.000.000 Ft» 
 ■ Kezességvállalás mértéke: 20% – 80%;» 
 ■ Futamidő: 91 naptól 25 évig; » 
 ■ A díj fizetése: Egyszeri, vagy évenkénti» 
 ■ A díj mértéke: Min. 0,3%; max. 2,88%, mely függ  a kezességvállalás mértékétől, 
 a futamidőtől és a kezesség kategóriájától.

 
Zöld szám: 06-80/ 203-760 ■  telefax: (36-1) 474-5095 ■  honlap: www.avhga.hu ■ e-mail: office@avhga.hu

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.■  1392 Budapest, 62. Pf. 289
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A mEzőgAzdAsági szAktAnács
adás igénybe Vétele 
kötelezettségek és lehetőségek

A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja 
bevezette az uniós közvetlen támogatások 
egységes rendszerét (az SPS-t). Az SPS tá-
mogatások több modell szerint oszthatók 
ki. A támogatási jogosultság alapja lehet 
az úgynevezett történelmi modellben a 
referencia időszak hektárszáma; a regio-
nális modellben pedig a rendszer első évé-
ben az üzem által bejelentett hektárszám. 
A két rendszer ötvözete az úgynevezett 
„hibrid-regionális” modell, ami 2009-től 
várhatóan itthon is bevezetésre kerül. Ez 
utóbbi modell lényege, hogy a közvetlen 
támogatások egy része (a regionális mo-
dell mintájára) területi átalányként kerül 
kifizetésre, másik részét a történelmi re-
ferenciák alapján üzemenként differen-
ciáltan juttatják a gazdálkodóknak. A 
közvetlen támogatásokhoz jutás feltétele, 
hogy a gazdálkodók teljesítsenek bizonyos 
környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állat- és növény-egészségügyi valamint 
állatjóléti követelményeket, amiket ösz-
szefoglalóan kölcsönös megfeleltetésnek 
neveznek.

miért célszerű a szaktanácsadási 
szolgáltatásokat igénybe venni
A szaktanácsadás igénybevétele azért 
ajánlott a gazdálkodók számára, mert a 
megfelelő (helyes) gazdálkodási gyakorla-
tot biztosító ismeretek birtokában, egyes 
uniós pályázati támogatásokhoz köny-
nyebben juthatnak hozzá, 2009-től pedig 
a közvetlen támogatások elérésének fel-
tétele lesz, hogy a gazdálkodók betartsák 
a fent említett, széleskörű követelmény-
rendszer előírásait. Az uniós normatíva 
megköveteli ugyanis, hogy a gazdálkodók 
a kölcsönös megfeleltetés szerinti - 19 uni-
ós jogszabály rendelkezéseinek, valamint 
számos egyéb előírásainak megfelelő - 
gazdálkodási gyakorlatot alkalmazzák. 

a szaktanácsadás területei és 
igénybe vevői
A gazdálkodók évente egy területen ve-
hetnek igénybe támogatott szaktanács-
adást az alábbi szakterületeken:
◆ Természetvédelem 
◆ Talaj- és vízvédelem 
◆ Állattenyésztés 
◆ Növényvédelem 
◆ Élelmiszerbiztonság 
◆ Állategészségügy 
◆ Helyes Mezőgazdasági és Környezeti 
Állapot
A mezőgazdasági szaktanácsadást a felso-
rolt gazdálkodók vehetik igénybe:
◆ Mezőgazdasági termelő: amennyiben a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző 
lezárt gazdasági évben a gazdaság mérete 
legalább 2 EUME volt.
◆ Erdőgazdálkodó: amennyiben legalább 
1 hektár üzemmérettel rendelkezik.
◆ Kertészeti termelő: ha a kertészeti tevé-
kenysége alapján számított üzemmérete 
legalább 1 EUME.

a szaktanácsadás támogatása 
és intézményrendszere
A szaktanácsadási tevékenység támogatá-
sára az állam az uniós keretből külön for-
rást különített el. Az agrárkormányzat az 
Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ramba illesztve, évente meghatározott 
összegű, pályázati úton elnyerhető támo-
gatást biztosít a gazdálkodók részére. Ez 
lehetővé teszi, hogy gazdálkodóknak csak 
részben kelljen önerőből finanszírozniuk 
a szükséges ismeretek megszerzésének 
költségeit. A tanácsadást igénybe vevő 
gazdálkodó a szaktanácsadásra fordított 
szaktanácsadási díj 80 százalékát - mi-
nimum 40 ezer forintot (erdőgazdálkodó 
esetén 20 ezer forintot), illetve maximum 
350 ezer forintot - vissza nem térítendő 
támogatásként igényelheti a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivataltól. 

A gazdálkodók a mezőgazdasági szakta-
nácsadás szolgáltatásait a Vidékfejlesz-
tési Képzési és Szaktanácsadási Intézet 
(VKSZI) által koordinált szaktanácsadói 
névjegyzékben, a Területi Szaktanácsadói 
Központtal (TSZK) szerződésben álló, 
minősített szaktanácsadókon keresztül 
vehetik igénybe.

A mezőgazdasági szaktanácsadás olyan rendszer, amely szolgáltatásokkal, 
tanácsokkal, információkkal látja el a gazdálkodókat és így hivatott segíteni 
tevékenységük fejlesztését, a termelékenység, valamint a jövedelem növe-
lését. A szaktanácsadás középpontjában az uniós elvárások állnak, amelyek 
alapvetően meghatározzák a magyarországi mezőgazdasági piac alakulását. 
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybe vétele segíti az uniós követelmé-
nyek közti eligazodást, és megalapozza a támogatásokhoz való hozzájutást.

Mezőgazdasági szaktanácsadás

→ A szaktanácsadás keretében megszerzett információk a 2009-ben bevezetés-
re kerülő egységes támogatási rendszer (SPS) igénybevételének alapját fogják 
képezni. Az így megszerzett ismeretek, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági, 
állat- és növény-egészségügyi, valamint állatjóléti követelmények biztosításához 
elengedhetetlenül szükségesek. 
→ A gazdálkodó a Területi Szaktanácsadási Központokon (TSZK) keresztül a 
szaktanácsadásra fordított összeg 80%-át, de minimum 40.000 (erdőgazdálkodó 
esetén 20.000), maximum 350.000 forintot vissza nem térítendő támogatásként 
visszaigényelhet. 
→ Az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft. – mint TSZK - a gazdálkodókkal 
kötött szerződés alapján biztosítani tudja a szaktanácsadási szolgáltatást és a 
szaktanácsadói díj 80%-nak visszatérítését.

Érdeklődni lehet az AVHA Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nél:
kék számon: 06-40/200-771 

faxon: 06-1/373-8455 ■ e-mail címen: avhgatanacsadas@avhga.hu
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fejlesztési PrograM 2008ban 
pályázhAtó kiírásAi  
a kertészeti ágazat fejlesztése

A kertészet korszerűsítéséhez 
nyújtandó támogatások

A tervezett támogatási konstrukció kere-
tében a kertészeti termeléshez és a kerté-
szetben megtermelt termékek tárolásához 
szükséges épületek korszerűsítését, illetve 
a modern kertészeti technológiai megol-
dások alkalmazását kívánják támogatni.

Így támogatott fejlesztésre kerülhet sor az 
alábbi területeken:
◆ a kertészeti termelést szolgáló létesítmé-
nyek építése, korszerűsítése és infrastruk-
turális beruházások megvalósítása,
◆ új tároló, válogató és osztályozó létesít-
mények építése,
◆ az előbbi létesítmények energiaellátásá-
nak megoldása.

A  kertészetek korszerűsítéséhez nyújtan-
dó támogatásokat
◆ a TEÁOR ’08 01.1 – 01.3 tevékenységei 
közül valamelyiket folytató mezőgazda-
sági termelők,
◆ előzetesen vagy véglegesen elismert 
TÉSZ-ek,
◆ a kertészeti ágazatban működő termelői 
csoportok
vehetik majd igénybe.

A mezőgazdasági termelők önállóan, 
vagy közösen is benyújthatnak majd tá-
mogatási kérelmet. A pályázó mezőgaz-
dasági üzemeknek, vagy közösen pályázó 
csoportjuknak együttesen el kell érniük a 
4 európai mértékegységet (EUME). Ez a 
szabály nem fog vonatkozni a TÉSZ-ekre 
és a termelői csoportokra, valamint az 
induló vállalkozásokra. Az induló vál-
lalkozásoknak vállalniuk kell majd, hogy 
bizonyos időn belül elérik a 4 EUME gaz-
daságméretet.

A nyertes pályázónak, vagy valamely al-
kalmazottjának az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program keretében szerve-
zett képzésen kell majd részt vennie.

A kertészetek energiaellátása fejleszté-
se esetén a pályázónak rendelkeznie kell 

fejlesztés technológiai tervével, amelyet 
megfelelő képzettségű szakember készí-
tett.

A támogatás maximális összege (200 mil-
lió forintos mérték közelében) limitálva 
lesz.  A támogatás mértékét ugyanakkor a 
fejlesztés összes elszámolható költségének 
(kb. 40) százalékában is meghatározzák. 
Amennyiben a pályázó fiatal mezőgazda-
sági termelő, vagy a beruházás kedvezőt-
len adottságú vagy NATURA 2000 terü-

A Közös Agrárpolitika 2003-as reformjának felülvizsgálata 2008 első felé-
ben esedékes. Milyen területeket érinthet ez a felülvizsgálat? Várhatóan mi-
lyen mélységű lesz? A vélelmezhető változások milyen hatással lehetnek a 
mezőgazdasági termelőkre, köztük a hazai gazdálkodókra?

Kis- és középvállalkozások, valamint gazdálkodók számára 
tájékoztatást nyújt:

◆ az aktuális támogatási lehetőségekről,
◆ a kedvezményes hitel- és garanciakonstrukciókról,
valamint segítséget nyújt beruházások tervezésében, meg-
valósításában. Ingyenes telefonos és személyes konzultációs 
lehetőségek, tájékoztató anyagok megküldése. Kedvezményes feltételek szerint 
igénybe vehetők:
◆ üzletviteli tanácsadás, ◆ mezőgazdasági szaktanácsadás, ◆ hitelkérelmek össze-
állítása, ◆ pályázati tanácsadás, ◆ projektgarancia

Hívja a 06/40 200-771 kék számot, 
vagy keressen minket az avhgatanacsadas@avhga.hu e-mail címen.

A mezőgazdaság műszaki fejlesztése  
– 300 milliárd forintra nyújtottak be uniós 

támogatási kérelmet
A magyar gazdálkodók a 2007-es év végéig mintegy 300 milliárd forintra 
nyújtottak be uniós támogatási igényt műszaki fejlesztéseik megvalósításá-
hoz. A 2013-ig rendelkezésre álló 1.300 milliárd forint fejlesztési támogatás 
48 százaléka fordítható műszaki, technikai modernizációra. Ennek az ösz-
szegnek mintegy a felére tartottak igényt a magyar gazdálkodók 2007-ben 
az „Állattartó telepek korszerűsítése” és a „Gépek és technológiai berende-
zések beszerzése” pályázati konstrukciók keretében. A pályázók által eddig 
igényelt uniós támogatások nyomán, a pályázatok sikeressége esetén ösz-
szességében 680-700 milliárd forint beruházás valósulhat meg a mezőgaz-
daságban. A technikai, technológiai fejlesztés azonban nem lehet öncélú, 
a magyar mezőgazdaság versenyképességét, eredményességének növelését 
kell szolgálnia, amely a támogatási döntések meghozatalánál is elsődleges 
szempont.
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Felelős kiadó: Ulrich Anikó
Szerkesztő bizottság: Fertő Imre, Herczegh András, 

Lengyel Zoltán, Mohácsi Kálmán, Ulrich Anikó
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8201 Veszprém, Őrház u.38.

leten történik meg a támogatás százalékos 
mértéke magasabb lesz az alapszintnél.

A kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzéséhez 
nyújtandó támogatás

A tervezett támogatási konstrukció ke-
retében a kertészeti ágazat technológiai 
színvonalának javítását, környezetbarát 
(energiatakarékos) gépek és technológiai 
berendezések beszerzését kívánják támo-
gatni. A fejlesztési támogatás a majdani 
támogatási rendeletben szereplő gépcso-

portokra, mezőgazdasági gépekre és be-
rendezések beszerzésére vehető igénybe. 
A  kertészetek korszerűsítéséhez nyújtan-
dó támogatásokat 
◆ a TEÁOR ’08 01.1 – 01.3 tevékenységei 
közül valamelyiket folytató mezőgazdasá-
gi termelők,
◆ előzetesen vagy véglegesen elismert 
TÉSZ-ek,
◆ a kertészeti ágazatban működő termelői 
csoportok vehetik majd igénybe.

A mezőgazdasági termelők önállóan, vagy 
együttműködve is benyújthatnak majd tá-
mogatási pályázatot. A pályázó mezőgaz-
dasági üzemeknek, vagy közösen pályázó 

csoportjuknak együttesen el kell érniük a 
4 európai mértékegységet (EUME). Ez a 
szabály e támogatási konstrukció eseté-
ben sem fog vonatkozni a TÉSZ-ekre és a 
termelői csoportokra, valamint az induló 
vállalkozásokra. Az induló vállalkozá-
soknak ez esetben is vállalniuk kell, hogy 
meghatározott idő után elérik a 4 EUME 
gazdaságméretet.

A támogatás lehetséges legnagyobb ösz-
szege (kb. 200 millió forint) külön rög-
zítésre kerül. A támogatás mértékét 
ugyanakkor a fejlesztés összes elszámol-
ható költségének (kb. 35) százalékában is 
meghatározzák.

A mikro, kis és a közepes vállalkozások technológiai 
fejlesztésének támogatása (gOp/kmOp/ÚmVp)

2008. január végén zárul a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) és a 
Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) új felhívásainak, így a mikro, 
kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését támogató pályázatainak tár-
sadalmi vitája. A szóban forgó pályázati konstrukciókra már 2007-ben is lehetett 
pályázni, most némileg módosított feltételekkel kerülnek ismét meghirdetésre:
◆ A mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése, Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A 
és KMOP-2008-1.2.1/A.
◆ Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára, 
Kódszám:  GOP-2008-2.1.1/B és a KMOP-2008-1.2.1/B.
◆ Komplex vállalati technológia fejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben, 
Kódszám: GOP-2008-2.1.1/C.
◆ Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára, Kódszám:  
GOP-2008-2.1.2/B.
◆ Komplex beruházások támogatása a komplex programmal segítendő leghátrá-
nyosabb helyzetű kistérségekben, Kódszám: GOP-2008-2.1.2/C .
A GOP, a regionális operatív programok (köztük a KMOP) és az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) közötti átfedések elkerülése érdekében a 
különféle operatív programok között úgynevezett program elhatárolások vannak 
érvényben. A vidéki vállalkozások – a tervezett beruházás tárgyától és helyszíné-
től függően – több programban is érintettek lehetnek.
1) A GOP és a regionális pályázati konstrukciók (így a KMOP) nem támogat-
ják a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat. A mezőgazdasággal 
foglalkozó vállalkozásoknak az ÚMVP-ben nyílik lehetősége uniós pályázatokon 
részt venni. 
2) Az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámú vagy a 100 fő/km2-
nél kisebb népsűrűségű településen tevékenykedő mikrovállalkozások akkor is 
az ÚMVP-ben találhatnak fejlesztési forrást, ha nem a mezőgazdaságban tevé-
kenykednek. Ugyanígy az ÚMVP-ből kaphatnak támogatást a tanyás térségek 
mikrovállalkozásai is. (ÚMVP 312.)
3) A kis- és közepes-, valamint a 2) csoportba tartozók kivételével a 
mikrovállalkozások a GOP-ból igényelhetnek támogatást az ország 6 régiójában.
4) A közép-magyarországi régió településeinek vállalkozásai viszont nem a GOP-
ból, hanem a KMOP-ból igényelhetnek támogatást. A KMOP és az ÚMVP között 
hasonló elhatárolás érvényesül, mint a GOP és az ÚMVP között más régiókban.

Az Új Magyarország  
Vidékfejlesztési Program 

2008. I. negyedévében 
várhatóan megnyíló 

pályázatai 

■ A kertészet korszerűsítése
■ A kertészeti gépek, technológiai 
berendezések beszerzése
■ A nem termelő mezőgazdasági 
fejlesztések (fásítás, gyeptelepítés)
■ A szárítók környezetvédelmi 
követelményeknek megfelelő 
megújítása
■ A mezőgazdasági termékek 
értéknövelése (az élelmiszeripari 
feldolgozás fejlesztése)
■ A vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok körében a kistérségi közleke-
dési szolgáltatások fejlesztése
■ Ültetvények korszerűsítése, 
telepítése


